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Crianças e tecnologia: qual é a
hora certa para criar essa relação?

omposta por aque-
les que nasceram de
1992 até hoje, as ge-
rações Z e Alpha não

conheceram o mundo sem as
facilidades da internet, ta-
blets, smartphones e tudo o
que a tecnologia trouxe para
a sociedade. Mas, para os
pais, que ainda estão apren-
dendo a lidar com o mundo
imerso em tecnologia, fica a
dúvida de qual é a hora certa
para apresentar o mundo di-
gital aos pequenos.

Para a neurocientista e
consultora pedagógica do Sis-
tema Positivo de Ensino, Car-
la Tieppo, crianças com me-
nos de 2 anos de idade não
devem ser expostas às telas.
“O grande problema dessas
tecnologias é que a criança de-
fine quando começa e quando
termina, então ela não tem
que prestar atenção para po-
der absorver. Por isso, reco-
mendamos o estímulo de ou-
tras formas, como a litera-
tura, por exemplo”, afirma.
A especialista explica que,
quando um adulto está con-
tando uma história, a crian-
ça sente a necessidade de
prestar atenção para não
perder nada e, assim, passa
a entender e valorizar essa
interação ao vivo.

Dos dois aos cinco anos, a
recomendação para os pais é
diferente. Carla explica que,
com essa idade, os jovens já
podem interagir com a tecno-
logia por, em média, duas ho-
ras diárias, com o intermédio
de um adulto. Porém, a res-
salva é de que sejam sempre

atividades de aprendizagem,
não entretenimento. “Os estí-
mulos devem ser de constru-
ção, um software que seja
mais educativo. Isso vai abrir
portas para o uso tecnológico
no processo de aprendizagem,
dando o entendimento da tec-
nologia como aliada e não so-
mente distração”, reforça.

Dentro de sala, o interes-
se ao falar de tecnologia já é
uma realidade. A assessora de
Tecnologia Educacional e Ino-

vação do Colégio Positivo,
Ágata Soares, ressalta que o
tema também ajuda no incen-
tivo da curiosidade. “A primei-
ra reação dos alunos na aula
em que apresentamos a robó-
tica, por meio do Programa
Inventura, é fantástica. Bus-
camos mesclar a parte digital
sem tirar a experiência ana-
lógica e de mão na massa, que
traz ainda mais personalida-
de aos projetos”, conta.

Além da curiosidade dos

alunos, a interação com a tec-
nologia também é um tema
inovador para os pais. “Na
nossa época, a aula era giz,
quadro e decoreba. Essa ino-
vação em sala faz com que os
jovens cheguem na nossa ida-
de muito mais preparados”,
comenta Jean Marcelo Ferrei-
ra da Silva, médico e pai da
Marina, de 10 anos. “Saber li-
dar com novas tecnologias,
produzir e empreender é es-
sencial para que as crianças

DENTRO DE SALA, O INTERESSE AO FALAR
DE TECNOLOGIA JÁ É UMA REALIDADE.

CC estejam prontas para as pro-
fissões do futuro”, explica.

E, mesmo com a presen-
ça de novas disciplinas den-
tro das grades curriculares,
as matérias usuais não fi-
cam de lado. De acordo com
a professora do Colégio Po-
sitivo Joinville, Adriana
Herdt Schuelter, a robótica
em sala de aula é uma ferra-
menta valiosa para ensinar
disciplinas como Matemáti-
ca, Física e Geografia em um
ambiente de aprendizagem
diferente. “O aluno vivencia,
por meio da construção dos
robôs programados por eles,
conceitos estudados em sala
de aula, trabalhando a cons-
trução e a reconstrução, a
colaboração, o planejamen-
to e a pesquisa”, explica.

Para Tatiana Izidoro Go-
mes Pavezi, a participação do
filho no projeto é uma inclu-
são dentro do que será o fu-
turo. “Não temos como des-
vencilhar as crianças da tec-
nologia, eles são movidos por
desafios e projetos que ajudam
a instigar sua curiosidade e
vontade de aprender”, conta.
Com o foco em gerar um le-
tramento digital e pensamen-
to computacional, a presença
de tecnologia dentro das es-
colas é uma opção para pre-
parar os alunos para o futu-
ro das profissões, explica Ága-
ta. “Com essa modalidade, o
aluno entende quais ferra-
mentas estão à sua disposição
e de que forma ele pode utili-
zá-las na resolução de proble-
mas cotidianos”, finaliza.

Professor brasileiro é maior influenciador

de matemática da América Latina
A MATEMÁTICA É, SEM DÚVIDA, UMA DAS DISCIPLINAS QUE OS ESTUDANTES BRASILEIROS MAIS TEMEM E ACHAM DIFÍCIL.

Provavelmente, por conta disso, uma pesquisa
do MEC aponta que 70% dos alunos concluem o
ensino médio com resultados classificados como in-
suficientes em matemática.

Porém, para mudar essa realidade, o gaúcho Da-
niel Ferretto, mais conhecido na internet como Pro-
fessor Ferretto, após decidir largar a carreira de Poli-
cial Federal, começou a dar aulas da disciplina, de
maneira despretensiosa, há cerca de 4 anos, por meio
de seu canal no Youtube, Ferretto Matemática.

Hoje, com mais de 2 milhões de inscritos no
canal, além de mais de 400 mil seguidores em ou-
tras redes sociais, como Facebook e Instagram, ele
é considerado o maior influenciador de matemáti-
ca da América Latina.

“Minha vontade de começar o canal surgiu mais
ou menos no ano de 2013, quando eu já tinha sido
aprovado no concurso da Policial Federal. Eu tinha

muita vontade de continuar com o ensino da mate-
mática e percebi que poderia fazer isso pelo Youtu-
be. Na época, eu pensava que apenas umas 100 ou
200 pessoas iriam acompanhar um canal voltado
para a Matemática, jamais imaginei que chegaria a
mais de 2 milhões de inscritos. Para mim, é extre-
mamente gratificante saber que atinjo tantas pesso-
as e que posso ajudá-las por meio de meu conheci-
mento na disciplina”, celebra Ferretto.

Quando começou seu canal, Ferretto fazia vídeos
amadores e ainda conciliava a carreira de Policial Fe-
deral com as gravações. Depois de cerca de 2 anos,
além do canal no Youtube, Ferretto deixou o cargo pú-
blico e decidiu investir em sua sua própria plataforma
de ensino da Matemática, onde, desde então, oferece
cursos à distância da disciplina para aqueles que têm
dificuldade na matéria ou mesmo querem se aprofun-
dar para vestibulares e concursos, por exemplo.
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Recentemente recebi uma ligação
da professora do meu filho por conta
de um bilhete que coloquei na agenda
relatando que ele esquecia com fre-
quência o livro na escola e não con-
seguíamos realizar as tarefas. No de-
correr da conversa, aproveitei para
perguntar como ele tinha se saído em
sua primeira prova - ele tinha 6 anos
na época. A professora prontamente
me contou que ele é uma criança
muito rápida, inteligente, e que, ape-
sar de toda a sua agitação, foi muito

* Raphaela Ribas Lupion Gubert é coordena-
dora pedagógica das Escolas Confessionais

do Sistema Positivo de Ensino no Brasil.

Uma ligação. Uma certeza: a
escola está na UTI

Pós-graduação em Conservação da Fauna
da UFSCar oferta mestrado profissional

O Programa de Pós-Graduação em Conservação da Fauna (PPG-
CFau) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) abriu pro-
cesso seletivo para o curso de mestrado profissional. São ofertadas
seis vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 10 de junho.

O PPGCFau é uma iniciativa da UFSCar em parceria com a Fun-
dação Parque Zoológico de São Paulo (FPZSP). Tem área de concen-
tração em Conservação da Fauna e está organizado em duas linhas
de pesquisa: "Biologia da Conservação e Genética da Conservação" e
"Gestão e Manejo in situ e ex situ". O Programa é multidisciplinar e
abrange teoria, conceitos e métodos da Educação Ambiental, Ges-
tão, Manejo animal, Biologia, Ecologia e Genética, para o desenvol-
vimento de conhecimento e de tecnologias com o foco na conserva-
ção da biodiversidade.

O processo seletivo é destinado exclusivamente a pessoas porta-
doras de diploma de graduação com carga horária mínima de 2.400
horas, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), que exer-
çam atividade profissional relacionada à conservação biológica. A
seleção é composta por três etapas: prova escrita de Língua Inglesa;
avaliação e arguição do pré-projeto de pesquisa; e análise do currí-
culo. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do
PPGCFau, em www.ppgcfau.ufscar.br.

As informações relativas ao processo de seleção para o mestrado
profissional do PPGCFau devem ser conferidas no edital, disponível
no site www.ppgcfau.ufscar.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo
e-mail ppgcfau@ufscar.br ou pelo telefone (16) 3306-6886.

bem, antes mesmo dela terminar de
entregar a prova à turma - o combi-
nado foi que eles fariam a prova jun-
tos – , ele já tinha terminado.

Não preciso contar o que aconte-
ceu, não é? Ele, como toda criança
ativa, híbrida e amplamente conecta-
da com mundo, não ficou sentado em
sua cadeira esperando os outros ter-
minarem. Levantou-se e foi conversar
com seus colegas. Porém, era o mo-
mento da prova e ele atrapalhou a di-
nâmica da turma. Nesse instante, in-

terrompi a professora ao telefone e
imediatamente perguntei: você tinha
outras atividades preparadas para cri-
anças que finalizavam as provas, cer-
to? Novamente, o esperado: não, ela
não tinha. Fez-se um silêncio no tele-
fone, respirei fundo e disse: sugiro que
das próximas vezes que precisar que
ele fique sentado, quieto e concentra-
do lhe dê tarefas. Criança que “tra-
balha”, não dá trabalho.

Ainda encontramos escolas que
enfileiram seus mais de 35 alunos e
que organizam seus projetos de tra-
balho por meio de aulas expositivas e
provas. Já passou a hora da escola
se reinventar. Por que a escola tem
tanta dificuldade de inovar? Vivemos
o tempo da educação 4.0, do apren-
der fazendo, da internet das coisas,
da inteligência artificial, dos robôs e
das crianças e jovens ultraconecta-
dos, autênticos, adaptáveis e extre-
mamente criativos, que pesquisam
por meio de vídeos no youtube, vivem
num mundo sem fronteiras geográfi-
cas, usam Uber e Airbnb.

A escola para essa geração preci-
sa ser um espaço vivo, colaborativo,
que valorize o seu protagonismo e lhe
proporcione experiências valorosas de
vida e de aprendizado. O professor pre-
cisa ser um tutor que guie o aluno

pelas trilhas personalizadas que pro-
moverão seu aprendizado. As meto-
dologias devem ser ativas, com estra-
tégias que desenvolvam a integralida-
de do estudante. A avaliação, uma
ferramenta que oriente o professor, o
tutor, na construção de novos cami-
nhos e trilhas para a promulgação e
valorização do aprender a aprender.
Ou seja, a escola para a geração Y e
Alpha precisa olhar o futuro e pen-
sar: o que preciso desenvolver para
que meus alunos sejam profissionais
de sucesso daqui 20 anos?

E como estará o mundo? Os cien-
tistas e os Jetsons nos fornecem pis-
tas, mas não nos garantem um cená-
rio - ou seja, estamos formando cri-
anças para um mercado de trabalho
incerto. O que dará alta para a escola
da UTI? A construção de espaços ino-
vadores que permitam o desenvolvi-
mento da autonomia, da criticidade,
da criatividade, da ética e da moral,
para que lá em meados de 2034 meu
filho, que a propósito tirou 10 na
prova, saiba conviver em uma cidade
tal qual a de Orbit City.
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s educadores têm
sido influenciados,
sobretudo pelas fa-
mílias, a levarem o

empreendedorismo para den-
tro da sala de aula. A cobran-
ça é reflexo de uma preocupa-
ção concreta com o futuro pro-
fissional dos filhos: o país con-
ta com mais de 13 milhões de
desempregados, sendo 4 mi-
lhões de jovens com idade en-
tre 18 e 24 anos, segundo
dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísticas
(IBGE). Em um cenário de
poucas oportunidades profis-
sionais, empreender passou a
ser associado a uma força eco-
nômica que permite o Brasil
gerar empregos e vislumbrar
um novo patamar de desen-
volvimento econômico.  A es-
cola, com o papel de formar
cidadãos e capacitá-los profis-
sionalmente, passa a ser de-
safiada a criar uma educação
empreendedora – embora mui-
tas não tenham vivência prá-
tica na temática.

Um dado relevante é que o
empreendedorismo, a investi-
gação científica, os processos
criativos e a mediação e in-
tervenção sociocultural são
eixos que surgem fortemente
no novo Ensino Médio da Base
Nacional Comum Curricular
(BNCC) – modelo que deve ser
implementado nas escolas
públicas e privadas do país
até 2021. A proposta é que
essas temáticas orientem os
itinerários formativos, ou
seja, as atividades que os es-
tudantes poderão escolher
para serem objeto de aprofun-
damento de conhecimentos
referentes ao mundo do tra-
balho e à gestão de empresas.
Essa é uma medida que dialo-
ga com a demanda de uma
escola que capacita o aluno a
gerir conflitos e a propor so-
luções para problemas socio-
culturais e ambientais nas
comunidades nas quais o es-
tudante vive. Na prática, uma
postura perante a vida que
tem muitos pontos em comum
com o empreendedorismo.

Perante a urgência da de-
manda de preparar o aluno
dentro de uma lógica de edu-
cação empreendedora – e di-
ante de estudo da Dell Tech-
nologies que aponta que 85%
das profissões que teremos em
2030 ainda não foram inven-
tadas –, vemos surgir inúme-
ras iniciativas para levar a te-
mática do empreendedorismo
para dentro da sala de aula.
Alguns, inclusive, com um
viés pedagógico que não refle-
te a realidade das startupse
empresas brasileiras. Parte
desse equívoco reside na dis-
tância entre o ambiente e pro-

cessos educacionais e os ado-
tados no universo empreende-
dor. As novas formas de
aprendizagem e competências
levadas para o espaço escolar
sobre o cotidiano de um em-
preendedor mostram esse
abismo quase intransponível
ensino e realidade.

Para se ter uma noção so-
bre essa distância entre esco-
la, profissão e empreendedo-
rismo, cito uma pesquisa con-
duzida pela Udemy com mil
brasileiros com idades entre
21 e 35 anos. Esse mapeamen-
to apontou que os jovens pro-
fissionais se ressentem do dé-
ficit de habilidades fundamen-
tais para a vida profissional.
Para dois terços dos entrevis-
tados, o que mais faz falta
não é o conhecimento técni-
co, mas capacidades que de-
veriam ser desenvolvidas no
ambiente escolar como inteli-
gência emocional, comunica-
ção, gestão do tempo e pensa-
mento crítico. Aliás, essas são
capacidades fundamentais
tanto para o trabalho em
grandes empresas, quanto
para o empreendedor. A falta
da habilidade de liderar tam-
bém foi apontada por um ter-
ço dos participantes da pes-
quisa como uma lacuna im-
portante dentro das habilida-
des profissionais – temática
que tem muito a ver com le-
var inovação, tecnologia e
empreendedorismo para den-
tro da sala de aula.

Nos últimos sete anos,
como cofundador da Geekie,
tenho trabalhado com toda
a comunidade escolar para
projetar e implementar es-
tratégias de aprendizagem,
apoiadas por soluções tecno-

lógicas, metodologias inova-
doras e formação continua-
da do corpo docente. Com a
experiência de ter impacta-
do mais de 12 milhões de
estudantes e 5 mil escolas de
todo o país, vejo a importân-
cia de criar um ambiente
escolar no qual o cotidiano
do aluno na escola esteja
conectado com as demandas
não apenas do futuro – mas,
principalmente, do presente.

Nessa conjuntura é im-
portante abordar os seis

mitos que permeiam o ima-
ginário dos alunos sobre o
empreendedorismo. Embora
haja um enorme glamour em
torno do ato de empreender
– muitos jovens acham que
ter o próprio negócio é sinô-
nimo de não ter chefe e ter
uma rotina flexível –, a ver-
dade é bem diferente. Há de
se considerar, também, que
o fato é que muitos educa-
dores não têm como se con-
trapor a esse repertório equi-
vocado sobre criar e gerir
uma empresa, pois não têm

vivência que ofereça supor-
te para aulas baseadas em
evidências sobre a temática.

O primeiro mito que des-
taco é que não é possível ga-
nhar dinheiro e mudar o
mundo. Com uma nova ge-
ração pautada pela empatia
e pela preocupação com o le-
gado pessoal, essa é uma
questão cotidianamente pre-
sente. A boa notícia é que é
possível conciliar essas duas
coisas. O país é o celeiro de
uma série de negócios que
surgiram para resolver pro-
blemas que atingem uma
parcela grande da popula-
ção. A Geekie, por exemplo,
surgiu dessa forma; uma
empresa conectada com o
desafio de contribuir para
melhorar a qualidade da edu-
cação no Brasil.

O segundo mito é que em-
preender garante uma rotina
mais flexível. Alguns especia-
listas dizem que ter uma star-
tupvirou um sonho tão popu-
lar entre os jovens de hoje
como era, nas décadas de
1980 e 1990, montar uma
banda de rock. Parecia que
a questão se resumia a reu-
nir os melhores amigos, com-
por as músicas mais baca-
nas e aguardar ser descober-
to para virar um astro. Sa-
bemos que a teoria na práti-
ca é outra! Não há uma ro-
tina queseja adequada ao
estilo de vida que o empre-
endedor quer levar. O tercei-
ro mito reside na ideia de
que para empreender nunca
devemos desistir de uma
ideia original. Esse é um
completo e complexo mito. O
empreendedor não pode se
apaixonar pela própria

ideia; a busca deve ser por
resolver um problema. A
partir daí vários ajustes de-
vem ser feitos até tornar o
produto ou serviço adequa-
do ao consumidor que se de-
seja conquistar.

O quarto mito que precisa
ser desfeito é que a entrega
precisa ser perfeita logo no
início do negócio. Essa lógica
está equivocada porque é a
partir do feedbackdos consu-
midores em potencial que o
empreendedor pode melhorar
o produto ou serviço. Esse
tema nos remete ao quinto
mito do empreendedorismo.
Você precisa escutar o seu cli-
ente para conhecê-lo. A ques-
tão é complexa porque não
deveríamos focar apenas em
escutar, sim de calçar os sa-
patos dele; observar e viven-
ciar o cotidiano desse cliente.
O sexto mito é, na minha opi-
nião, muito emblemático: o
empreendedor é o melhor fun-
cionário que a empresa pode
ter. O empreendedor precisa
contratar pessoas melhores
que ele em determinadas es-
pecialidades, ou seja, tem
que ter humildade para con-
seguir fazer o melhor para a
empresa ou startup– e isso
passa pela contratação cor-
reta de talentos.

Para finalizar, trago uma
ideia do professor José Moran,
doutor em Comunicação pela
Universidade de São Paulo
(USP) e uma das maiores re-
ferências no Brasil sobre me-
todologias ativas e inovação
na educação. Em conversa
com equipe da Geekie, Moran
afirmou que a escola se trans-
forma mais lentamente do que
desejamos e emritmos
diferentes.O professor aponta
que o empreendedorismo e a
mudança de mentalidade são
essenciais para transformar a
escola tradicional em um am-
biente inovador; salienta, en-
tretanto, que esse fazer em-
preendedor deve ser associa-
do à humanização. Concordo
plenamente. Como a inserção
da tecnologia, o empreendedo-
rismo na sala de aula deve
estar conectado com a inten-
cionalidade pedagógica e com
um conteúdo ancorado em
evidências; na experiência de
empreendedores que lidam
com luzes e sombras; com de-
safios e alegrias de tornar um
desafio em negócio.

COMO A INSERÇÃO

DA TECNOLOGIA, O

EMPREENDEDORISMO

NA SALA DE AULA

DEVE ESTAR

CONECTADO COM A

INTENCIONALIDADE

PEDAGÓGICA.

Empreendedorismo na sala de aula:
mitos e verdades sobre empreender

OO

Eduardo Bontempo é graduado
em Administração de Empresas
pela Fundação Getúlio Vargas

(FGV) e iniciou MBA no
Massachusetts Institute of

Technology (MIT).
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Instituições de ensino podem
protestar inadimplentes

COBRANÇA FEITA VIA CARTÓRIO NÃO TEM CUSTO E É OPÇÃO PARA ESCOLAS,
FACULDADES E UNIVERSIDADES RECEBEREM MENSALIDADES ATRASADAS.

Embora o objetivo final das instituições
particulares de ensino seja a educação, as-
sim como qualquer empresa de outros se-
tores, elas precisam gerar lucro. Nesse ce-
nário, escolas e faculdades também estão
sujeitas à inadimplência e, sem recursos,
essas entidades não conseguem cumprir
com sua principal missão, que é oferecer
ensino de qualidade para seus alunos. Uma
alternativa em situações como essa é o pro-
testo extrajudicial, opção para cobrar va-
lores em aberto, como mensalidades atra-
sadas, por exemplo.

“A cobrança por meio do cartório é am-
parada em lei e não tem custo para quem
precisa receber um débito atrasado”, comen-
ta Eversio Donizete, presidente do Instituto
de Protesto-MG, entidade que representa os
cartórios do Estado. Segundo ele, esse é um
recurso para quem precisa receber valores
em aberto, que são indispensáveis para a ma-
nutenção dos seus negócios, mas que não
querem recorrer à justiça.

“A partir do momento em que uma insti-
tuição de ensino procura o cartório para pro-
testar uma dívida, como uma mensalidade
em aberto, por exemplo, o devedor é intima-
do a pagar o débito e ele tem até três dias
úteis, após o recebimento da intimação para
quitar o valor”, orienta Eversio. Caso isso
não aconteça, o protesto é efetivado, impli-
cando uma série de restrições para o deve-
dor, como impedimento de realizar financia-
mentos e empréstimos, além de ressalvas em
agências bancárias para retirada de talões
de cheque, cartões e outros.

LEGISLAÇÃO

O presidente do Instituto de Protesto -
MG comenta que a cobrança feita pelo car-
tório segue as normas estabelecidas na lei, o
que facilita para escolas, universidades e fa-
culdades, que devem seguir à risca o Código
de Defesa do Consumidor (CDC). “A legisla-
ção que rege o setor educacional exige que
devedores não sejam constrangidos em fun-
ção de mensalidades em atraso, por exem-
plo. Por isso, essas instituições devem ficar
atentas ao fazer cobranças, pois nem o alu-
no inadimplente nem seus responsáveis de-
vem ser expostos. Além disso, o código con-
sidera como prática abusiva a retenção de
documentos pessoais do estudante, como o
histórico escolar”, diz.

Donizete reforça que o aluno não pode
ser discriminado durante o ano letivo em fun-
ção de débitos. “A Lei 9.870/99, além de proi-
bir a suspensão de provas, retenção de do-
cumentos ou qualquer outra penalidade por
motivo de inadimplemento, coloca que a ins-
tituição de ensino precisa fornecer os docu-
mentos de transferência dos alunos”, diz.

PROTESTAR É FÁCIL

A cobrança de dívidas em cartórios
pode  ser  fe i ta  por  meio  do  s i te
www.protestomg.com.br ou pessoalmente,
nos tabelionatos e sem a necessidade de
desembolsar qualquer quantia. É preciso
apresentar um documento que comprove
o débito. No site, ainda é possível consul-
tar se existe protesto em CPF/CNPJ em
qualquer local do Brasil, de forma gratui-
ta e sem necessidade de cadastro. Entre os
documentos que podem ser protestados es-
tão: cheques, contratos, certidões de dívi-
da ativa, notas promissórias, células de
crédito bancário, e outros.

Educação domiciliar: Pedagoga
explica essa modalidade de ensino
A EDUCAÇÃO COMO DEVER DO ESTADO E DA FAMÍLIA APONTA A NECESSIDADE

DE UMA DISCUSSÃO VOLTADA PARA O PROCESSO DE APRENDIZAGEM.

O ensino domiciliar ou homes-
cholling entrou na pauta do gover-
no, através da Associação Nacional
de Educação Domiciliar (ANED),
que solicitou a regulamentação des-
ta modalidade de ensino.

De acordo com a Pedagoga e co-
ordenadora do curso de Pedagogia
da Universidade UNIVERITAS/
UNG, Vanessa Angélica Patrício, o
projeto de lei para regulamentar a
educação domiciliar, cuja proposta
ainda precisa ser aprovada pelo
Congresso Nacional, tem sido alvo
de muitas polêmicas e debates en-
tre os especialistas das áreas. "Essa
medida, se regulamentada, precisa-
rá de meios para garantir que a edu-
cação seja de qualidade e, conse-
quentemente, que a criança esteja
realmente estudando", explica.

A pedagoga sinaliza que a escola,
como lugar de compartilhamento de
conhecimentos, conteúdos e relações
cotidianas, traz diversos benefícios,
que somente acontecem no âmbito es-
colar. "É na escola que temos uma
equipe formada por profissionais da
área da educação, que organiza todo
seu funcionamento. A educação como
dever do estado e da família aponta a
necessidade de uma discussão volta-
da para o processo de aprendizagem
das crianças. As práticas pedagógicas
precisam favorecer o desenvolvimen-
to integral, propiciando um ambien-
te prazeroso e enriquecedor para que
possa se aprender em condições de
superar suas dificuldades e vencer
desafios", destaca.

Os profissionais da área da edu-
cação precisam ter uma formação

apropriada para atender as necessi-
dades das crianças em cada faixa etá-
ria, sobretudo, pensar na formação
dos pais para atuarem e contribuir
para um processo de aprendizagem.
"O processo educativo é de extremo
valor para a sociedade, por isso, re-
quer profissionais capacitados, além
de analisar e refletir sobre as meto-
dologias utilizadas, buscando um tra-
balho mais integrado e meios que
possibilitem a educação de qualida-
de", explica a professora.

Muitas pesquisas têm demons-
trado o quanto à interação influen-
cia no desenvolvimento da criança.
Há a necessidade de conviver com
os outros em diversas situações de
seu dia a dia e não poderia ser dife-
rente nas relações escolares. "A es-
cola, como um espaço marcado pelo
encontro de diferentes culturas,
crenças e valores, é rica em troca
de conhecimento entre os sujeitos
envolvidos e traz diversos benefíci-
os que vão muito além da discus-
são atual. Portanto, a lei que deve-
rá garantir o direito da família de
educar em casa, também, precisará
prever um acompanhamento rigo-
roso para assegurar o direito da cri-
ança em receber uma boa educação,
sem consequências negativas e que
não seja prejudicada. Caberá, neste
caso, um monitoramento de forma
permanente aos aspectos didáticos
e pedagógicos da educação", conclui.


